
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 16. 12. 2020, od 17:00 hodin. 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 17:00 hodin starostou městyse Janem Pejchou (dále jako „předsedající“).  

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 

odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Včelákov zveřejněna v 

souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 9. 12. 2020  do 16. 12. 2020. 

Současně byla zveřejněna i na „elektronické úřední desce“.  

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 

konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).   

 

* * * 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Romana Pacettiho a Libora Doležala a 

zapisovatelem ing. Ilonu Mlynářovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před 

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov určuje ověřovateli zápisu Mgr. Romana Pacettiho a 

Libora Doletala a zapisovatelem  ing. Ilonu Mlynářovou. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 146 bylo schváleno. 

 
* * * 

 

Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu 

programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající 

možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

 
 
 



Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje následující program zasedání: 

I) Zpráva starosty  

II) Rozpočet městyse Včelákov  

III) Základní škola 

IV) Smlouva s CETIN  

V) Smlouva s elektromontážemi ČEZ  

VI) Aktualizace programu rozvoje městyse Včelákov 2020 - 2025 

VII) Smlouva GDPR 

VIII) Rozpočtová opatření  

IX) Smlouva s Technickými službami Hlinsko 

X) Charita Nové Hrady 

XI) Plán inventur za rok 2020 

XII) Vyřazení DHDM 

XIII) Místní poplatky 

XIV) Nápis na škole 

XV) Stavební úpravy ZŠ“ 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 147 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

Bod I – Zpráva starosty  

Starosta informoval členy zastupitelstva: 

- o průběhu prací na akci malé vodní nádže v Dolním Babákově – zjištění důvodu 

prosaku a nápravná opatření ve spolupráci s SUS PK  

- o situaci na krajském úřadě PK 

- o stavu a možnostech oprav komunikací Včleákov – Miřetice a Miřetice - Dřeveš 

- o záměru na výstavbu kamalizace v Dolním Babákově 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  
 

Bod II – Rozpočet městyse Včelákov 

Předsedající navrhl schválit návrh rozpočtu městyse Včelákov na rok 2021 a návrh 

střednědobého výhledu městyse na roky  2022 - 2024. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje návrh rozpočtu městyse na rok 2021 s celkovými 

příjmy ve výši 13.706.580,- Kč a celkovými výdaji ve výši 17.229.800,- Kč. Rozpočet se 

schvaluje jako schodkový se schodkem  3.523.220,- Kč. Schodek bude financován přebytky 

z minulých let (zůstatky na běžných účtech městyse). 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 



Usnesení č. 148 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse 

Včelákov na roky 2022 - 2024. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 149 bylo schváleno. 

 

Bod III – Základní škola 

Předsedající navrhl schválit návrh rozpočtu základní školy Včelákov na rok 2021 a návrh 

střednědobého výhledu na roky  2021 - 2023. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje návrh rozpočtu ZŠ Včelákov na rok 2021 

s celkovými příjmy 11.345.000,- Kč a celkovými výdaji ve výši 11.345.000,- Kč s dotací na 

provoz od zřizovatele ve výši 1.600.000,-Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 150 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu základní 

školy  Včelákov na roky 2021 - 2023. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 151 bylo schváleno. 

Předsedající informoval členy zastupitelstva o nutnosti schválit nový Požární řád obce. 

 

Bod IV –  Smlouva CETIN 

Předsedající informoval členy ZO o výsledku jednání s firmou CETIN a. s. a o nové nájemní 

smlouvě na nájem nebytových prostor a požádal je o schválení Záměru zastupitelstva č. 

6/2020 – nájemní smlouva s CETIN a. s. . Nájemní smlouva  bude účinná od 1. 3. 2021 a 

platná do 31. 12. 2030.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Záměr zastupitelstva městyse č. 6/2020.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 152 bylo schváleno 

 

Bod V – Smlouva s elektromontážemi ČEZ 

Předsedající předložil členům zastupitelstva ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby a požádal ZO o schválení a souhlas 

s vydáním územního souhlasu.  



 
 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a souhlasí s vydáním územního souhlasu.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 153 bylo schváleno 

 

Bod VI – Aktualizace programu rozvoje městyse Včelákov 2021 - 2025 

Starosta informoval zastupitele městyse Včelákov o vypracování programu rozvoje městyse 

Včelákov pro potřeby čerpání dotací POV Pardubického kraje. Tento aktualizovaný program 

je nutný pro čerpání dotací z POV. Současně požádal ZO o schválení tohoto programu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Aktualizaci programu rozvoje městyse Včelákov 

na roky 2021 – 2025. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 154 bylo schváleno. 

 

Bod VII – Smlouva GDPR 

Předsedající předložil zastupitelům ke schválení příkazní smlouvu a dodatek č. 2 smlouvy 

s ing. Šnekem na rok 2021. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje příkazní smlouvu a dodatek č. 2 smlouvy s ing. 

Šnekem na rok 2021.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 155 bylo schváleno. 

 

Bod VIII – Rozpočtová opatření 

Předsedající předložil členům zastupitelstva rozpočtová opatření č. 9, 10 a 11/2020.  

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9 a 10/2020. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 156 bylo schváleno. 



 

Bod IX – Smlouva s Technickými službami Hlinsko 

Předsedající informoval zastupitele obce o dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění svozu, třídění, 

recyklaci a odstranění komunálního odpadu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění svozu, třídění, 

recyklaci a odstranění odpadu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 157 bylo schváleno. 

 

Bod X – Charita Nové Hrady 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje žádost Charity Nové Hrady o finanční dar na 

rok 2021 ve výši 5 000,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 158 bylo schváleno. 

 

Bod XI – Plán inventur za rok 2020 

Předsedající navrhl za členy hlavní inventarizační komise za majetek městyse: 

- starostu Jana Pejchu 

- zastupitele Petru Gregorovou 

- člena kontrolního výboru Jaroslava Coufala ml. 

Předsedající navrhl za členy dílčí inventarizační komise za majetek ve správě hasičů: 

- starostu hasičů Jana Pejchu 

- člena SDH D. Babákov Jiřího Jindřichovského 

- člena JSDHO Včelákov Libora Doležala. 

Předsedající navrhl za členy dílčí inventarizační komise za majetek ve správě základní školy: 

- ředitele školy Mgr. Jaroslava Prodělala 

- učitele školy Mgr. Romana Pacettiho 

- učitelku školy Ing. Kateřinu Mensovou. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje plán inventur za rok 2020 s těmito členy inventarizačních 

komisí: 

                   - za majetek městyse:             Jan Pejcha 

       Petra Gregorová 

       Jaroslav Coufal 



 

 

- za majetek ve správě hasičů:      Jan Pejcha 

     Jiří Jindřichovský 

     Libor Doležal 

 

- za majetek ve správě základní školy: Mgr. Jaroslav Prodělal 

 Mgr. Roman Pacetti 

 Ing. Kateřina Mensová 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 159 bylo schváleno. 

 

Bod XII – Vyřazení DHDM 

 
Předsedající informoval zastupitele obce o vyřazení několika položek DHDM z majetku obce 

z důvodu nefunkčnosti (sekačky, křovinořezy, pila).  

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí informaci starosty o vyřazení několika 

položek DHDM z majetku obce. 

 

Bod XIII – Místní poplatky 

Předsedající požádal zastupitele obce, aby z důvodu COVID 19 schválili prominutí poplatku 

z pobytu za rok 2020 a prominutí placení nájmu v KD Vyhnánov paní Čechalové za měsíce 

říjen – prosinec 2020 a za leden – duben 2021.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje prominutí poplatku z pobytu za rok 2020 a 

prominutí placení nájmu v KD Vyhnánov za říjen – prosinec 2020 a leden – duben 2021. 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 160 bylo schváleno. 

  

Bod XIV – Nápis na škole 

Dle informace starosty bude během jara 2021 nový nápis na místní základní škole.  
 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí informaci starosty o novém nápisu na 

místní základní škole. 

 
Bod XV - Stavební úpravy ZŠ Včelákov 
 

1) Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje podání žádosti o dotaci na záměr „Městys 

Včelákov – Stavební úpravy ZŠ“ v rámci výzvy č. 8 Programu 29822 Ministerstva 



financí ČR, z podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně 

technické základny regionálního školství v působnosti obcí. 

2) Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje investiční záměr jako povinnou přílohu 

žádosti o dotaci na „Městys Včelákov – Stavební úpravy ZŠ“ v rámci výzvy č. 8 

Programu 29822 Ministerstva financí ČR, z podprogramu 298D2280 – Podpora 

obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti 

obcí. 

3) Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje zabezpečení povinné výše spoluúčasti na 

záměr „Městys Včelákov – Stavební úpravy ZŠ“ v rámci výzvy č. 8 Programu 29822 

Ministerstva financí ČR, z podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje 

materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. 
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákova schvaluje záměr „ Městys Včelákov – Stavební 
úpravy v ŽŠ“ 
 
Výsledek hlasování:  Pro 7      Proti 0     Zdržel se 0 
 
Usnesení č. 161 bylo schváleno. 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,00 hodin 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 16. 12. 2020 

Zapisovatel: Ing. Ilona Mlynářová 

 
Ověřovatelé: 

Mgr. Roman Pacetti dne 16. 12. 2020 

 
Libor Doležal dne 16. 12. 2020 

 
Starosta Jan Pejcha dne 16. 12. 2020 

 
 
 
 
         Razítko obce 

 



 

Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 16. 12. 2020 – Prezenční 

listina 

 

Jméno a příjmení 

člena zastupitelstva obce:                            

Podpis: 

Jan Pejcha  

Mgr. Roman Pacetti  

Mgr. Jaroslav Prodělal  

Ing. Zuzana Kekulová  

Petra Gregorová  

Libor Doležal  

Jiří Jindřichovský  

 


